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A 2018-as formai megújulás a legcsekélyebb mér-
tékben sem hozott tartalmi hanyatlást a lap
életében, sőt ha lehet, még tovább erősítette
annak „nehézsúlyú” karakterét. A double 2019-es
számainak szerkesztőpárosai – ezúttal Christina
Röfer és Tim Sandweg, valamint Anke Meyer és
Meike Wagner – a tavalyi évben is termékeny hí-
vószavakat találtak: az „erőszakjátékok” és a „re-
zonanciák” köré szerveződő írások mindegyike iz-
galmas felvetésekkel állt elő, a bábjáték folyton
változó művészeti gyakorlatának közelmúltból vett
példáin szemléltetve a nem csak szakmabéli
olvasót megszólító gondolatokat. A „téma” rovatot
a már bevett gyakorlatnak megfelelően nagyrészt
felkérésre készült szövegek alkotják. Méghozzá
olyan – nem egy esetben személyes véleményt
tükröző – hozzászólások, amelyek alkotói pers-
pektívából közelítenek, és ily módon, saját(os)
szemüvegen keresztül, ugyanakkor hitelesen vilá-
gítanak rá az adott kérdéskör praktikus vetületeire.
Az „óvatos megfontolásokkal” felvezetett erőszak-
játék-füzet számottevő arányban tárgyalja „a halált
is agyonütő” vásári bábfigura szórakoztató ag-
resszióval kivívott halhatatlanságát Lutz Großmann,
valamint a luzerni Splätterlitheater motivációit fej-
tegetve. De helyet kapnak a francia Violaine Fimbel
és az izraeli Worst Case Szenario alkotói meglátásai
is (előbbi a Gimme Shelter, utóbbi a 23 thoughts
about conflict című produkció kapcsán nyilatkozik).
A 40. jubileumi számban Meike Wagner a táncoló
tömeg alatt leszakadt nienburgi híd történetét
idézi meg. E felütést követően Jan Jedenak a bör-
tönként megélt test [Imprint], Eva Meyer-Keller
a rezonanciák ellenállása [Death is Certain], Ari Te-
perberg az érzékek alkímiája [And my heart almost
stood still], Kurt Hentschläger pedig a katasztrófával
vonható összefüggés [SOL] felől reflektál a meg-
pendített szálakra.

A lapban a hazai fesztiválokon túl – amilyen
az UNIDRAM vagy a nemzetközi.figuraszínházi.fesz-
tivál – jelentős mértékű figyelem irányul nem csak
a kisebb összejövetelek (pl. az Augenblick mal!)
bemutatására, de a külföldön zajló eseményekre
is. A charleville-mézières-i világtalálkozó mellett
(amelyről Mascha Erbelding „Mi az ember?” címen
fest inkább mélyreható, mintsem teljességre törekvő
körképet) a Materia Magica című első litván báb-
színházi fesztiválról is értesülünk. A szárnyait bon-
togató litván szcéna kimagasló képviselőinek fel-
sorakoztatása révén (hogy néhányat név szerint is
említsünk: a Panevėžys Puppet Wagon Theatre,
a Nykštukas Puppet Theatre, a Theatre of Senses
vagy a Troupe 459) a helyi intézményrendszerről
is képet kapunk. Kiderül például, hogy a nyitópro-
dukciónak otthont adó vilniusi Lėlė Színház
a fesztivál idején (a független litván köztársaság
kikiáltásának 100. évében) ünnepelte alapításának
60. évfordulóját – E. T. A. Hoffmann Homokember
című novellájából készült adaptációval. A klaipėdai
egyetemen 1991-ben „oktatószínházként” létrehozott
intézmény munkatársától pedig megtudjuk, hogy
szándékukban áll egy nemzetközi képzés megva-
lósítása a két nagyváros együttműködésében.
A színház egyik vezetője, Aušra Juknevičienė szerint
az intézmény feladatköre túlmutat a művészi szín-
vonalú produkciók garantálásán: terepet kell biz-
tosítania a műfaji határokkal történő kísérletezésre
is. Szintén a litván út hozadéka az Anke Meyer
által készített portré, amely a Psilicone formáció
(Auksė Petrulienė és Darius Petrulis) tagjaival
folytatott beszélgetésből rajzolódik ki. A 15 éve
működő kétszemélyes társulat szilikonból formált,
áttetsző, miniatűr figurákat, nagyméretű plexilapokat,
szöveg- és fotódokumentumokat, valamint kivetí-
tő-technikát alkalmazva hozza létre a színpadon
megképződő jeleneteit, amelyekhez súlyos mon-

A  D O U B L E  M A G A Z I N  2 0 1 9 - E S  S Z Á M A I R Ó L

Goda Móni

ERŐSZAKJÁTÉKOK ÉS REZONANCIÁK A KOR TÁRS
BÁB- ,  F IGURA- ÉS TÁRGYSZ ÍNHÁZBAN



danivalóval terhelt szereplőket választ – a Hairy
Hairy Mouth című lecture-performansz esetében
például az elhagyatott textilgyár-komplexum egykori
dolgozóit.
A folyóirat tágas teret enged a mindenkori reflexiónak:
a szakmai véleménynyilvánítás formája az olvasói
levéltől egészen a professzori előadásig terjed.
A dél-afrikai Handspring Puppet Company és a kí-
sérletező szellemű Puppentheater Halle emlék-
mű- és hőskultuszt tematizáló koprodukciójáról
Dr. Harald Bluhm, a helyi politikaelméleti és esz-
metörténeti tanszék vezetője osztja meg gondolatait.
Az amszterdami Feikes Huis korábbi igazgatója,
Eliane Attinger pedig a Magdeburgban lefolytatott
double-diskurzusról közölt beszámoló apropóján
szólal fel a műfaji meghatározás körüli parttalan,
riasztó fogalmi zavarokat okozó és végső soron
a műfaj kiüresedéséhez vezető bizonytalankodások
ellen. Kevésbé elégedetlen hangnemben írja le
Tuur Devens megfigyeléseit a belga szcénáról,
s közben egyértelműen „a dolgok színháza” kife-
jezést alkalmazza, már a címmel [„Ver-ding-ung,
Verstillung” (El-dolog-iasodás, elcsendesülés)] is
hangsúlyozva annak abszolút alkalmasságát.
Az egyértelmű műfaji definíció megalkotását célzó,
hosszú évtizedek folytonos szakmai vitáinak lezá-
rulását, s egy határozott irány követésének igényét
sugallja a 39. szám utolsó szövege is. Ebben
Annette Dabs, az európai bábművészet alakulásában
kutató- és fesztiválhelyszínként is jelentős szerepet
vállaló bochumi intézmény vezetője „Egy korszak
véget ért” címen vesz búcsút a megelőző évben
elhunyt Margareta Niculescutól (1926–2018). Az UNI-
MA elnökeként széles körben ismert, és rendezőként,
szerzőként, oktatóként egyaránt tevékeny Niculescu
30 éven át igazgatta a bukaresti Tandarica Színházat,
közreműködött a charleville-mézières-i főiskola
megalapításában, valamint a „World Encyclopedia
of Puppetry Arts”, illetve a „PUCK” és az „E Pur Si
Muove” folyóiratok szerkesztésében. Közben mind-
végig a kelet-európai bábszínész-képzés pedagógiai
ellenutópiájának megalkotásán fáradozott – azzal
a szándékkal, hogy a hallgatók új anyagok,
technikák és dramaturgiák felfedezéséhez vezető
egyéni útjukat követhessék, s ehhez segítő kezet

kapjanak. Dabs pedig a Niculescu által elindított
reformok folytatásában és beérésében bízik: abban,
hogy a bábművészet továbbra is nyitott, változatos
és szabad marad.
Ezt a hitet erősítik azok a Németországban egyre
gyakoribbnak tűnő szakmai összejövetelek, ame-
lyeken a bábozás művészetének fejlődése, alaku-
lásának feltérképezése egy-egy társművészettel
párosulva kerül terítékre. Ilyen volt a Tanz der
Dinge / Things that dance című szimpózium,
amelynek a karlsruhe-i Institut für Technik szolgált
helyszínéül 2018 őszén. Bár összefoglalójában
Mareike Gaubitz mindössze négy előadót idéz,
Sonia Franken, Annette Arlander, René Reith és
Paula Kramer alkotói attitűdjéből is valamelyest
körvonalazódni látszik egyfajta trend: az élő ember
élettelen, de a legalábbis önálló mozgásra nem
képes partnerrel történő – harmóniára törekvő –
együttmozgás lehetőségének kutatása. A szerkesztői
gárda „A dolgok tánca” után a zene irányába is ki-
tekint: a kísérleti zene és a tárgyszínház találkozó-
helyéül szolgáló Klang der Dinge [„A dolgok
zengése”] hangkavalkádjáról – akárcsak a Theater
der Dinge [„A dolgok színháza”] fesztiválról – Katja
Kollmann tudósításában olvashatunk.
A 2019. év első füzete ad számot a gazdag báb-
gyűjteményt gondozó müncheni múzeum időszaki
tárlatáról is, amelyet alkotóként és kurátorként is
Frank Soehnle jegyez. A Sabine Ebner díszlettervező
közreműködésével rendezett kiállítás anyagát szo-
katlan módon, szabadon helyezték el, a műalko-
tásokat egy-egy ponton rögzítve, ily módon bocsátva
a „roppant elevenség” érzetének fenntartásához
szükséges mozgásteret azok rendelkezésére. Soehnle
komoly népszerűségnek örvendő marionettfigurái
(többek között a „Flamingo Bar” Pfau-ja, azaz –
a szó jelentése szerint – Pávakakasa) a színpadi
zenére táncolva folytatnak párbeszédet a kollekció
múzeumi vitrinekbe zárt „történelmi alakjaival” (pl.
Harry Kramer 1955-re datált „Előbeszélőjével”)
Az ekképpen létrejövő „dialógusok” műfaji határokba
ugyan nem ütköznek, a közös jelenet-képzés révén
korszakok áthidalására képesek.
A fajsúlyos témákat boncolgató double-számok
lapozgatása közben könnyedén támadhat az a be-

S Z E M L E10 4



10 5G O D A  MÓ N I

Frank Soehnle (alkotó és kurátor) és Sabine Ebner (díszlettervező) kiállítása, Müncheni Városi Múzeum
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nyomásunk, mintha a folyóirat hasábjain felvetődő
szakmai eszmecserék, nem egyszer filozófiai prob-
lémákat feszegető gondolatmenetek kizárólag a fel-
nőtteket érintenék. Ezt egyértelműen cáfolják azok
az ugyancsak társadalmi kérdéseket tematizáló
projektbeszámolók, amelyek a jelenről s – talán
még inkább – a jövőről való gondolkodásba a fel-
növekvő generációt is közvetlenül bevonják. Ki-
emelésre érdemes a Nürnbergi Papírszínház, illetve
az ötletgazda, Johannes Volkmann kezdeménye-
zésére létrejött „Gyerekek csúcstalálkozója” című
konferencia-sorozat, amely éves gyakorisággal
invitál csoportokat a világ minden tájáról. A téma-
felvetés kiindulópontját a valamennyiünk által
alakított, akár szoborként is felfogható Föld-bolygó
helyzete szolgáltatja. E merőben aktuális és a –
fenyegetően ható állapot-jelentésekből adódóan
– mind nyomasztóbb problémára elképesztő
mennyiségben születnek a lehetséges megoldásokat
kínáló állásfoglalások – méghozzá igen kreatív
kapcsolódások formájában – Nürnberg „emberjogi
utcáján”, valamint „világtörvényszéki gyerekudvarában”
tanácskozó, saját politikai víziókat gyártó résztvevőktől.

A közös alkotások sorában szerepelt már „a jövő
zenéjéről” adott koncert, számtalan mobil installáció,
műanyag fegyvergyűjtemény és különféle utcai
akció, egyebek mellett egy négy méter magas
béke-emlékmű is. A követendő világpolitikáról
alkotott elképzelések azonban korántsem ma-
radnak a város falain belül: a kimondottan fel-
nőtteknek szegezett kérdéseket tartalmazó könyv
olyan befolyásos személyekhez jutott el, mint Vla-
gyimir Putyin, Emma Watson, Pedro Sánchez, Queen
Elisabeth II és Donald Trump, a begyűjtött válaszok
pedig a 2020. elejére időzített tervek szerint egy
„világ-utazó-kiállításon” kerülnek nyilvánosságra.
Hasonlóképpen kortárs, globális méreteket öltő je-
lenségekre reflektál Christina Röfer cikke a következő
számban, amelyben a(z emberi) természet fürké-
szésének releváns gyakorlatairól ír „Meglepő talál-
kozások és szokatlan szövetségek” alcímmel. Annak
illusztrálására, hogy a ma emberét miféle viszony
fűzi a természethez, s ez hogyan változik, miként
alakítható, Röfer három performanszot hoz példának:
közülük főként az Angela Schubot és Jared Gradinger
vezette botanikus-kerti sétáit (YEW: kids), illetve
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a berlini clubreal mun-
kásságát dicséri.
„A dolog felett érzett
öröm kapcsán” a kor-
társ figuraszínházban
tapasztalható pozitív
rezgésekről megfogal-
mazott gondolatait Kat-
ja Spiess – a stuttgarti
FITZ! vezetője – Hart-
mut Rosa Rezonancia
– A világhoz való vi-
szony szociológiája
című könyvéből vett
idézettel zárja. Mintegy programadásként megál-
lapítja: „Ha a játékfolyamat során élőnek tapasz-
talhatjuk a dolgokat, onnan már csak egyetlen
lépés, hogy élőként is gondoljuk el őket, és még
egy, hogy visszanyerjék méltóságukat. Márpedig

ha a dolgok nem csupán eszközök, a természet
sem kezelhető egy mindössze rendelkezésre álló
forrásként többé.”

(DOUBLE, 2019/1. Nr. 39.; DOUBLE, 2019/2. Nr. 40.)

Double magazine’s 2018 makeover enhanced its already distinctive character. The editors of the
2019 issues again found interesting topics; these focused on            “violence in puppet plays” and
“resonances.”
Numerous articles in the “Playing Violence” compilation show the immortality of a fairground
puppet figure who “smites mortally,” killing even death. In addition to German festivals (such as
UNIDRAM or the International Festival der Dinge at Schaubude Berlin), the journal also pays
considerable attention to smaller gatherings like Augenblick mal! while also citing events held
abroad. The magazine allows ample space for reflection, covering everything from professional
announcements to letters to the editor and a professor’s lecture. An article titled “An Epic Comes
to an End” bids farewell to Margareta Niculescu, who passed away in 2018. The first issue of
2019 features the temporary exhibition, Wunder.Kammer, curated by Frank Soehnle, at the City
Museum in Munich, which has a rich collection of puppets. There are reports on professional
gatherings with discussions about the development of the art of puppetry in conjunction with
other fields of art. The editors also pay attention to music and report on the festival of experimental
music and object theater. All in all, we were able to read interesting and exciting compilations in
the 2019 issues of double magazine. 
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